
de Verenigde Staten. Speciale aandacht

wordt daarbij besteed aan het mededingings-

recht en het intellectuele-eigendomsrecht.

Het boek bestaat uit drie delen. Na een intro-

ductie van de drie auteurs volgt het eerste

deel, genaamd ‘Brands, price theory and

business studies’ perspectives’. Dit deel,

bestaande uit drie hoofdstukken, verzorgt

een algemene introductie in de wereld van

de handelsmerken. Het legt uit wat handels-

merken zijn, hoe ze functioneren, wat de

waarde van handelsmerken is en welke

problemen daarbij spelen, zoals de uitdaging

van freeriding. Het tweede onderdeel van

het boek is met zes hoofdstukken het groot-

ste deel van het boek en richt zich op de

vraag hoe en wanneer handelsmerken in

aanraking kunnen komen met het mededin-

gingsrecht. Het laatste onderdeel van het

boek bespreekt in drie hoofdstukken het

gevolg van het intellectuele-eigendomsrecht

voor handelsmerken. Dit boek is interessant

voor juristen die geïnteresseerd zijn in het

fenomeen van merken en de vraag hoe de

functie van merken door juridische syste-

men, met name op gebied van mededin-

gings- en intellectuele- eigendomsrecht,

wordt erkend.

136 Suzanne Comtois & Kars de
Graaf (red.)
On Lawmaking and Public Trust

Den Haag: Eleven International Publishing

2016, ISBN 978‐94‐6236‐684‐8, 254 p., € 45

Het boek On Lawmaking and Public Trust

verkent veranderingen in de wijze waarop

het recht tot stand komt en onderzoekt de

invloed van deze veranderingen op het recht,

het rechtsvormingsproces en de rol van de

diverse actoren, zoals rechters, bestuurs-

organen en belanghebbenden. Het stelt

daarnaast vragen bij de legitimiteit van de

nieuwe governance-instrumenten die zijn

voortgekomen uit deze transformatie, even-

als hun impact op het vertrouwen van het

publiek.

Dit boek, onder redactie van Suzanne Com-

tois en Kars de Graaf, is een bundeling van

artikelen. Het boek vormt een vervolg op

een seminar met gelijkluidende titel dat

plaats vond op 11 juni 2014. De auteurs, bijna

allemaal Groningse academici, hebben in

zestien bijdragen hun licht laten schijnen

over nieuwe rechtsvormingsinstrumenten

vanuit hun eigen specialisatie. Interessant

aan de bijdragen van de auteurs is dat de

verschillende rechtsvormingsinstrumenten

niet enkel vanuit juridisch-dogmatische

hoek, maar tevens vanuit een empirische,

sociologische, filosofische, politieke en be-

stuurskundige hoek worden belicht. De vol-

gende onderwerpen zijn een greep uit de

bijdragen: de tegenstelling tussen rechtsvor-

ming door de wetgever en door de rechter

op het gebied van het Aarhus Verdrag,

principle-based-regulering op het gebied van

de financiële diensten, ex-ante-evaluatie van

de wet, een praktijkanalyse van de toegang

tot de rechter in het bestuursrecht, de tegen-

stelling van de participatiesamenleving en

de welvaartsstaat, mediation en de psycholo-

gie van vertrouwen binnen organisaties en

de rol van consumenten en producenten bij

het maken van milieuwetgeving. Dit boek

is interessant voor juristen die geïnteres-

seerd zijn in het thema ‘law and gover-

nance’.

137 Alberto Alemanno &
Anne-Lise Sibony (red.)
Nudge and the Law: A European
Perspective

Oxford: Hart Publishing 2015, ISBN

9781849467322, 400 p., £ 50

De gedragswetenschappen verbeteren ons

begrip van het menselijke besluitvormings-

proces. Hun inzichten zijn ook relevant voor

beleidsvorming, omdat publiek ingrijpen

beter kan werken als het is gericht op ‘echte

mensen’ in plaats van imaginaire wezens

waarvan wordt verondersteld dat zij volko-

men rationeel handelen. Steeds meer over-

heden doen een beroep op die inzichten bij

verschillende beleidsterreinen, zoals energie,

gezondheidszorg, financiële dienstverlening

en de bescherming van gegevens. Wanneer

beleidsvorming gebruikmaakt van inzichten

uit de gedragswetenschappen kunnen effec-

tieve en goedkope regels ontstaan in de vorm

van eenvoudige standaardregels en smart

disclosure. Behaviourally-informed ingrijpen

heeft veel potentieel voor de beleidsvorming,

maar er zijn ook zorgen over de legitimiteit,

uitvoerbaarheid, transparantie en menselijke

autonomie.

Nudge and the Law plaatst de inzichten uit

de gedragswetenschappen in een Europees

perspectief en onderzoekt de juridische im-

plicaties van het opkomende fenomeen van

‘behavioural regulation’ door te focussen op

de uitdagingen en kansen die het kan bieden

voor de Europese beleidsvorming. Het boek,

onder redactie van Alberto Alemanno en

Anne-Lise Sibony, bestaat uit vier delen.

Deel I introduceert de gedragswetenschap-

pen in de context van de Europese beleids-

vorming, met onderwerpen over de gedrags-

wetenschappen in de praktijk en de lessen

voor de wetgevende macht, en vraagstukken

over de legitimiteit en effectiviteit. Deel II

behandelt het fenomeen van ‘biasing’ en het

Unierecht, met onderwerpen over het ver-

trouwen in experts en de illusie van publieke

controle. Deel III staat stil bij de impact van

de gedragswetenschappen op het Uniebeleid

in de context van het recht op privacy, be-

scherming van persoonsgegevens, consu-

mentenbescherming, gezondheidsrecht en

financiële dienstverlening. Deel IV geeft de

problemen weer die komen kijken bij ‘be-

havioural regulation’ en beleidsvorming. Dit

boek is interessant voor juristen die geïnte-

resseerd zijn in de gedragswetenschappen

en het recht.

138  Emilia Mišćenić & Aurélien
Raccah (red.)
Legal Risks in EU Law: Inter-
disciplinary Studies on Legal Risk
Management and Better Regulation
in Europe

Switzerland: Springer International Publish-

ing 2016, ISBN 978-3-319-28595-5, 256 p.,

€ 105,99

De Europese Unie heeft te maken met ver-

schillende juridische, economische en socia-

le risico’s. Deze risico’s beïnvloeden de eco-

nomische ontwikkeling en groei serieus. In

de loop der jaren is de Unie tot een punt

gekomen waar het steeds moeilijker wordt

om haar gezag te rechtvaardigen en te rege-

len in de verschillende rechtsgebieden. Bij

het beheer van juridische risico’s, die voort-

vloeien uit de diversiteit van nationale wet-

geving en technologische ontwikkelingen,

heeft de Unie nieuwe juridische risico’s ge-

creëerd die moeten worden aangepakt. Dit

falen, aan de kant van de Unie-instellingen,

om juridische risico’s te beheersen, heeft

bijgedragen tot rechtsonzekerheid op de in-

terne markt. Dit boek, onder redactie van

Emilia Mišćenić en Aurélien Raccah, levert

een bijdrage aan het beter functioneren en

de effectieve ontwikkeling van de Unie door

concrete oplossingen voor te stellen voor het

beheer van juridische risico’s die de ontwik-

keling van de verschillende rechtsgebieden

verstoren.

Dit boek geeft een innovatieve en interdisci-

plinaire benadering voor het analyseren van

de ontwikkelingen in het Unierecht. De

auteurs identificeren de primaire juridische

risico’s die voortvloeien uit Unieregelgeving

en de daarmee samenhangende economi-
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